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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εισηγηθεί μια έγκαιρη επίτευξη
συμφωνίας όσον αφορά το πλαίσιο για το 2030 για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα
και την ενέργεια, με ιδιαίτερη προσοχή στο στόχο της για επίτευξη προόδου προς την
κατεύθυνση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που θα μπορέσει να δημιουργήσει νέες
ευκαιρίες για απασχόληση και ανάπτυξη·
2. υπενθυμίζει ότι οι τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής1· επισημαίνεται ότι η μετάβαση σε μια
οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα αναμένεται να έχει πολύ ποικίλες συνέπειες
όσον αφορά το συνολικό επίπεδο των απαιτούμενων δεξιοτήτων·
3. ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να δημιουργηθούν δεξιότητες που θα προσαρμόζονται
στις νέες θέσεις εργασίας· υπενθυμίζει ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας
πρέπει να έχουν ως στόχο και να είναι σχεδιασμένες εις τρόπον ώστε να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη καταρτισμένου
προσωπικού στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών για χαμηλές εκπομπές άνθρακα·
4. ζητεί τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στους
πλέον επηρεαζόμενους από υψηλές εκπομπές άνθρακα τομείς, όπως η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, οι μεταφορές, οι κατασκευές και οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας,
για τη μετάβαση σε μια πράσινη και ενεργειακά αποδοτική οικονομία·
5. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν στο νέο πλαίσιο οι συνέπειες της οικονομικής
κρίσης όσον αφορά την προσιτή τιμή της ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές νοικοκυριά και επιχειρήσεις·
6. υποστηρίζει την ιδέα της ενίσχυσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για επενδύσεις
σε κράτη μέλη με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες προκειμένου να παρασχεθεί
επαρκής υποστήριξη για τις αλλαγές στις βιομηχανικές διαδικασίες και τη χρήση της
ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση.

1

Ανακοίνωση με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173).

PA\1004325EL.doc

3/3

PE519.732v01-00

EL

